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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru  

modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295/2002 privind  

Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” 

-------------------------------------------------------- 

 
În temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele 

economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, 
art. 834), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona Economică 

Liberă „Ungheni- Business”. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E 

pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295/2002  

privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – La articolul 1 din Legea nr. 1295/2002 privind Zona Economică 

Liberă „Ungheni-Business” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  

nr. 113-114, art. 898), alineatul (2) se completează cu litera k) cu următorul 

cuprins: 

„k) un teren cu suprafață de 2,1271 ha, cu numărul cadastral 9261311.032 

și un teren cu suprafața de 3,76 ha cu numărul cadastral 9261311.004, amplasate 

în extravilanul satului Pîrlița”. 

 

Art. II – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele Parlamentului 

 

 

 



 

 

Nota informativă  

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona 

Economică Liberă „Ungheni-Business” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului  

  Ministerul Economiei și Infrastructurii 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite  

 Prezentul proiect este elaborat urmare solicitării Consiliul Raional Ungheni în temeiul 

art.4 alin.(3) din Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere avînd ca scop 

extinderea Zonei Economice Libere ”Ungheni-Business”. 

 Totodată, oportunitatea creării subzonei ZEL ”Ungheni-Business” în localitatea 

Pîrlița, raionul Ungheni a fost demonstrată în Studiu de fezabilitate (se anexează). 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene  

  Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene și nu 

presupune armonizarea legislației. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

  Prin prezentul proiect se propune transmiterea în folosința Zonei Economice libere a 

unui teren cu suprafața de 2,1271 ha, cu numărul cadastral 9261311.032, amplasat în 

extravilanul satului Pîrlița și a unei porțiuni de teren cu suprafața 3,76 ha din terenul cu 

numărul cadastral 9261311.004, amplasat în extravilanul satului Pîrlița. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

 Implementarea prevederilor propuse nu presupune cheltuieli adiționale din bugetul de 

stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

 Pentru implementarea prevederilor este necesar aprobarea hotărîrii Guvernului privind 

transmiterea în administrație/gestiune a terenului către Administrația ZEL ”Ungheni-

Business”. 

 Reieșind din circumstanțe obiective, și anume faptul că amînarea intrării în vigoare a 

proiectului de lege va duce la tergiversarea implementării proiectelor investiționale, se 

consideră oportună intrarea în vigoare a legii la momentul publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. Mai mult ca atît, normele propuse nu presupun modificarea cadrului 

legal conex. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

 Proiectul a fost supus avizării și consultării publice conform art. 32 din Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative fiind expediat părților interesate și plasat pe pagina 

web a Ministerului Economiei și Infrastructurii www.mei.gov.md la compartimentul 

Transparență/Anunțuri de proiecte și consultări publice. 

8. Constatările expertizei anticorupţie  

 Proiectul a fost expus expertizei anticorupție. Propunerile și recomandările au fost 

incluse în tabelul de sinteză și acceptate.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

  Prezentul proiect nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate conform art.35 

din Legea nr.100/2017. 

10. Constatările expertizei juridice  

 Proiectul expertizei Ministerului Justiției. Propunerile și recomandările au fost incluse 

în tabelul de sinteză și acceptate. 

 

 

Ministru   /semnat electronic/  Serghei RAILEAN 

http://www.mei.gov.md/
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